
 
 
 

Објављени текст не садржи заштићене или изостављене 
податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

 или у распону који Комисија сматра одговарајућим 
начином заштите, а   изостављени подаци ознаком XXX 

 
 
 

 
 
 

 
Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и члана 65. 
став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13) и 
члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 
Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, број 49/11), одлучујући по 
пријави концентрације број 6/0-02-238/2021-1, коју је дана 22. јануара 2021. године 
поднело привредно друштво Petrol Slovenska energetska druzba dd, са седиштем на 
адреси Dunajska cesta 50, Љубљана, Словенија, преко пуномоћника адвоката 
Владимира Бојановића, Влајковићева бр. 12, Београд, дана 12. фебруара 2021. године, 
доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Petrol Slovenska 
energetska druzba dd, са седиштем на адреси Dunajska cesta 50, Љубљана, Словенија, 
матични број 5025796000, над привредним друштвом CRODUX DERIVATI DVA 
društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu naftnim derivatima i plinovima, са 
седиштем на адреси Savska Opatovina 36, Загреб, Хрватска, матични број 040022635, 
куповином удела.                                                                                                                 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 27. јануара 2021. године уплатио 
износ од ХХХ (ХХХ) евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара 
прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 
поступку. 

Обр а з л ожењ е  
 

Привредно друштво Petrol Slovenska energetska druzba dd, са седиштем на адреси 
Dunajska cesta 50, Љубљана, Словенија, матични број 5025796000 (у даљем тексту: 
Petrol или подносилац пријаве) поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у 
тексту: Комисија), 22. јануара 2021. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације 
број 6/0-02-238/2021-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да 
Комисија одобри концентрацију у скраћеном поступку. Комисији су достављене и 
допуне пријаве 26. јануара и 17. фебруара 2021. године. 

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 
потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 
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концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 
поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. У списима 
предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен 
прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 
51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за 
заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом 
захтеву одлучила посебним закључком о заштити података. 

 

Учесници у концентрацији  

Подносилац пријаве представља словеначко акционарско друштво чије су акције 
котиране на Љубљанској берзи. На дан 30. септембар 2020. године, три највећа 
акционара овог друштва били су Češkoslovenska obchodni bank A.S. – Fiducijarni račun 
који је поседовао 13,40% акција, Slovenski drzavni holding dd који је поседовао 12,68% 
акција, и Република Словенија са 10,82% акција у свом власништву. Друштво  Petrol је 
крајње матично друштво истоимене групе друштава (у даљем тексту: Petrol група) која 
је на подручју југоисточне Европе претежно активна у области трговине нафтом и 
нафтним дериватима.  

У Републици Србији, Petrol група је активна у малопродаји и велепродаји деривата 
нафте (течног нафтног гаса, бензина и дизел горива), трговини електричном енергијом,  
дистрибуцији и снабдевању природним гасом, као и у пружању енергетских и 
еколошких решења у јавном и комерцијалном сектору. Petrol група у Републици 
Србији поседује следећа зависна друштва: 

1. PETROL DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Омладинских бригада бр. 88-
90, Београд, матични број 17454404, претежна регистрована делатност: трговина 
на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима, 
шифра делатности: 4671, 

2. PETROL LUMENNIS PB JO DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси 
Патријарха Димитрија бр. 12в, Београд, матични број 21561614, претежна 
регистрована делатност: постављање електричних инсталација, шифра 
делатности: 4321, 

3. PETROL LUMENNIS VS DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Патријарха 
Димитрија бр. 12в, Београд, матични број 21556882, претежна регистрована 
делатност: постављање електричних инсталација, шифра делатности: 4321, 

4. Društvo za trgovinu gasovitim gorivima GEOPLIN doo Beograd-Novi Beograd, са 
седиштем на адреси Зеленгорска бр. 1г, Београд, матични број 21099716, 
претежна регистрована делатност: трговина гасовитим горививима преко 
гасоводне мреже, шифра делатности: 3523,  

5. BEOGAS DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Омладинских бригада бр. 88-
90, Београд, матични број 17179322, претежна регистрована делатност: 
дистрибуција гасовитих горива гасоводом, шифра делатности: 3522, 

6. PETROL LPG d.o.o., са седиштем на адреси Омладинских бригада бр. 88-90, 
Београд, матични број 20902612, претежна регистрована делатност: производња 
деривата нафте, шифра делатности: 1920,  
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7. TIGAR PETROL DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Косовска бр. 17, 
Београд, матични број 20482826, претежна регистрована делатност: 
неспецијализована трговина на велико, шифра делатности: 4690, и 

8. STH ENERGY DOO KRALJEVO, са седиштем на адреси Милоша Великог бр. 
52-2/14, Краљево, матични број 20630094, претежна регистрована делатност: 
производња електричне енергије, шифра делатности: 3511. 

Поред тога, Petrol група поседује и 25% удела у друштву IVICOM ENERGY DOO 
ŽAGUBICA, са седиштем на адреси Југ Богданова бр. 2, Жагубица, Република Србија, 
матични број: 20487224, претежна регистрована делатност: производња електричне 
енергије, шифра делатности: 3511. 

Сва друштва која припадају Petrol групи друштава се, у смислу члана 5. Закона, 
сматрају једним учесником на тржишту. 

Подносилац пријаве намерава да стекне контролу над друштвом CRODUX DERIVATI 
DVA društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu naftnim derivatima i plinovima, са 
седиштем на адреси Savska Opatovina 36, Загреб, Хрватска, матични број 040022635 (у 
даљем тексту: CRODUX или циљно друштво), које се тренутно налази у потпуном 
власништву и под контролом физичког лица Ивана Чермака, са пребивалиштем у 
Хрватској. Циљно друштво је претежно активно у области увоза, складиштења, 
малопродаје и велепродаје деривата нафте у Републици Хрватској, где поседује и два 
зависна друштва: 

1. CRODUX INŽENJERING d.o.o., са седиштем на адреси Savska Opatovina 36, 
Zagreb, матични број 081288572, и 

2. AVANTI d.o.o. za trgovinu naftom i naftnim derivatima u likvidaciji, са седиштем 
на адреси Martićeva 65, Zagreb, матични број 080000102. 

Према наводима у пријави, циљно друштво нема регистрована зависна друштва у 
Републици Србији, а на тржишту Републике Србије је у 2019. години остварило око 4,9 
милиона евра, велепродајом деривата нафте. 

 

Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 
Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о 
купопродаји закључен 12. јануара 2021. године између подносиоца пријаве у својству 
купца, и физичког лица Ивана Чермака, у својству продаваца 100% удела у циљном 
друштву. 
 
Након спровођења предметне трансакције, циљно друштво ће бити у потпуном 
власништву и под појединачном контролом подносиоца пријаве. 

 
Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 
члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  
 
Узимајући у обзир да финансијски извештаји и подаци о укупним приходима учесника 
у концентрацији за 2020. годину нису били доступни у тренутку подношења пријаве, 
подносилац пријаве је Комисији доставио релевантне извештаје и податке који се 
односе на 2019. годину. На основу достављених података о висини укупних прихода 
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које су сви учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту 
Републике Србије у 2019. години, Комисија је утврдила да су учесници у 
концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника 
већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву 
концентрације.  
 
Комисија је утврдила да је пријава концентрације поднета у складу са чланом 63. став 
1. Закона. 

 
Релевантно тржиште 

 
Релевантно тржиште производа одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 
89/2009).  Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи 
сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. 
Релевантно географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту 
учествују у понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови 
конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним 
територијама. 
 
Подносилац пријаве је предложио да се за потребе оцене ефеката предметне 
концентрације дефинишу два релевантна тржишта производа, и то тржиште трговине 
на мало моторним горивима и тржиште трговине на велико моторним горивима. 
  
Група друштава којој припада подносилац пријаве је у Републици Србији активна у 
трговини на мало и трговини на велико дериватима нафте, трговини електричном 
енергијом, дистрибуцији и снабдевању природним гасом, као и у пружању енергетских 
и еколошких решења у јавном и комерцијалном сектору. 

Циљно друштво је активно у области увоза, складиштења, малопродаје и велепродаје 
деривата нафте претежно у Републици Хрватској, при чему је на тржишту Републике 
Србије у 2019. години остварило приход од око 4,9 милиона евра велепродајом 
деривата нафте.    

 Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа 
роба/услуга, а нарочито активности учесника у концентрацији, као и своју досадашњу 
праксу, Комисија је за потребе оцене ефеката предметне концентрације дефинисала 
следећа релевантна тржишта производа: 

1. тржиште трговине на мало дериватима нафте на бензинским станицама, и  

2. тржиште трговине на велико дериватима нафте. 

                                                                                                                                                                                            
Тржиште трговине на мало нафтним дериватима обухвата тржиште трговине на мало 
моторним бензинима, тржиште трговине на мало дизел горивима и тржиште трговине 
на мало течним нафтним гасом. Са аспекта супституције тражње, крајњи потрошачи, 
различите врсте нафтних деривата, најчешће не могу сматрати заменљивим, с обзиром 
на то да је одлука о куповини условљена пре свега типом и карактеристикама 
моторних возила. Међутим, са аспекта заменљивости понуде, моторни бензин и дизел 
горива су увек доступни на свим бензинским станицама, док је течни нафтни гас, 
доступан на већини бензинских станица, при чему постоје и станице које у понуди 
имају само течни нафтни гас. Због тога, у овом случају, Комисија сматра да није 
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потребно додатно сегментирати релевантно тржиште производа. Такође, и Европска 
комисија је у својим одлукама (на пример у предметима: COMP/M.3291 - Preem / 
Skandinaviska Raffinaderi и предмет: IV/M.727 - BP/Mobil), уважавајући наведене 
карактеристике тражње и понуде, релевантно тржиште производа дефинисала као 
јединствено малопродајно тржиште нафтних деривата, без потребе да се оно додатно 
сегментира. 

Тржиште трговине на велико дериватима нафте обухвата тржиште трговине на велико 
моторним бензинима, тржиште трговине на велико дизел горивима и тржиште 
трговине на велико течним нафтним гасом. Комисија сматра да у конкретном случају 
није потребно уже дефинисати тржиште трговине на велико дериватима нафте. 

Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште 
дефинисала као територију Републике Србије, што је у складу са предлогом 
подносиоца пријаве. 

 

Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију Комисија је 
на основу података које је доставио подносилац пријаве, закључила да циљно друштво 
није присутно на тржишту трговине на мало дериватима нафте у Републици Србији. 
Комисија је констатовала да је подносилац пријаве присутан на овом релевантном 
тржишту производа у Републици Србији. Према подацима достављеним у пријави, 
добијеним од Уније нафтних компанија Србије, у децембру 2020. години у Републици 
Србији је постојало укупно 1534 бензинских станица, при чему је подносилац пријаве 
поседујући укупно 15 бензинских станица остварио тржишни удео (према броју 
бензинских станица) од 0,98% на овом релевантном тржишту. Највећи конкуренти на 
овом релевантном тржишту у посматраном периоду била су друштва: Нафтна 
индустрија Србије, које је са укупно 322 бензинске станице остварило тржишни удео 
(према броју бензинских станица) од 20,99%, LUKOIL које је са укупно 115 
бензинских станица остварило тржишни удео (према броју бензинских станица) од 
7,50% и KNEZ PETROL које је са укупно 95 бензинских станица остварило тржишни 
удео (према броју бензинских станица) од 6,19%. 

На основу наведеног, Комисија је констатовала да спровођење предметне 
концентрације неће довести до хоризонталних преклапања нити ће проузроковати 
негативне вертикалне ефекте на тржишту трговине на мало дериватима нафте у 
Републици Србији. 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да су 
учесници у концентрацији присутни на тржишту трговине на велико дериватима 
нафте. Подносилац пријаве је у Републици Србији у овој области активан посредством 
свог зависног друштва PETROL DOO BEOGRAD, остваривши приход од око 34,65 
милиона евра по том основу у 2019. години. Циљно друштво је на овом релевантном 
тржишту производа у Републици Србији у 2019. години остварило приход од око 4,9 
милиона евра, извозом деривата нафте из Републике Хрватске, при чему у Републици 
Србији не поседује регистрована зависна друштва нити развијену дистрибутивну 
мрежу. Узимајући у обзир да у тренутку подношења пријаве нису били доступни 
прецизни подаци за 2020. годину, подносилац пријаве је проценио да су учесници у 
Републици Србији на овом релевантном тржишту производа у наведеној години 
остварили тржишне уделе знатно испод 5%. Као највеће конкуренте на овом 
релевантном тржишту производа у 2020. години подносилац пријаве је навео друштво 
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NIS A.D. NOVI SAD са оствареним тржишним уделом од 65%, друштво MOL Serbia 
d.o.o. Beograd са оствареним тржишним уделом од 15% и друштво Knez Petrol 
Company d.o.o. Beograd са оствареним тржишним уделом од 10%. 

На основу наведеног, Комисија је констатовала да спровођење предметне 
концентрације неће довести до значајних хоризонталних преклапања нити ће 
проузроковати негативне вертикалне ефекте на тржишту трговине на велико 
дериватима нафте у Републици Србији. 

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у смислу 
члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa. 

Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 1. 
тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, на основу 
оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних учесника на 
тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација 
пријављена. 

 
Упутство о правном средству: 

 
Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 
дана од дана достављања решења. 
 
За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом 
о судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. 
закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 
93/2014, 106/2015 и 95/2018). 

 

            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                   
                                                                                       
                                                                                                           Небојша Перић, с. р. 
 
 
 

 


